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ديگر دنيا بر اثر ا جراي قوانين درس��ت ،تبعيت از فدراسيون فوتبال و
كميتههاي انضباطي و همكاري تمام تيمها بهدست آمده است.
اگر به دنبال اين نظم گروهي و انضباط حاكم بر ورزش��گاهها هستيم،
بايد مديران باشگاهها و مربيان و بازيكنان تيمها در ميدان عمل حامي
اين ايده و تفكر باش��ند .يقيناً هيچكس با ش��ادي و برقراري جش��ن و
عكس العملهاي اينچنيني در ورزش��گاهها مخالف نيس��ت كه يك
ضرورت به ش��مار ميآيد ت��ا يك تخليه انرژي صورت گرفته و نش��اط
اجتماعي براي طيف ورزشكار ،تماشاگر و هوادار ايجاد شود ،اما شادي
تحريككننده و عكس العملهاي زننده به طرف بازيكن و تماش��اگر
تيم مقابل پسنديده نيست.
هفته گذشته در پيكار حساس پاريس��ن ژرمن و بارسلون و بنفيكا با
دورتموند در رقابتهاي مهم جام باش��گاههاي اروپا نمونهاي از فوتبال
زيبا را ديديم .فرانس��وي ها در ورزش��گاه ماالمال از جمعيت و در يك
ش��ب رويايي  4بر صفر بارسلون را با تمام س��تارگانش درهم كوبيدند.
آنها هم جش��ن و ش��ادي داش��تند» اما به بازيكن رقيب عكسالعمل
نشان ندادند و كس��ي را تحريك نكردند .در پايان اين مسابقات ديديم
كه بزرگان و س��تارگان تي��م يكديگر را در آغوش گرفت��ه و با تعويض
پيراهنهاي خود ،عكسهاي يادگاري گرفتن��د .چرا در آنجا اينگونه
عكسالعملهاي تحريككننده را نديديم؟
متاس��فانه منصوريان در برنام��ه تلويزيوني نود از اي��ن ناهنجاريها
س��خن نگفت و عادل فردوسيپور هم نخواست وارد اين معركه شده و
هواداران استقالل را بر عليه خود بش��وارند .اما جا داشت فردوسيپور
كه احاطه كاملي بر روند فوتبال اروپا دارد به منصوريان گوشزد ميكرد
كه چگونه و با چه تدابيري فوتبال انگليس و ايتاليا توانس��ته با بازيكن
خاطي و تماش��اگران عصبي و پرخاشگر برخورد منطقي داشته باشد.
در اين راستا حضور عليرضا فغاني و تماس تلفني ايشان تا حدي موجب
تلطيف فضا شد و روشنگري و توضيحات صريح او درباره جريانات آخر
بازي و اخراج رحمتي و تهديد به اخراج جالل حس��يني همه از جمله
منصوريان را توجيه كرد.
در بح��ث داوري و قضاوت مس��ابقات هم بايد بپذيري��م ،اگر تيمها به

سپردن قضاوت ش��هرآورد و ديگر مس��ابقات مهم به داوران خارجي
چارهساز خواهد بود؟
بنابراين حمايت و پش��تيباني باشگاهها و هوادارن و رسانهها از داوران
وطن��ي ،بايد به عن��وان يك اصل مهم تلقي ش��ده تا همس��و با اصالح
ساختار فوتبال باشگاهي ،بتوانيم بستر الزم در زمينه داوري و پرورش
نسل جوان را فراهم كنيم و...
همس��و با اي��ن اص��ول م��ورد اش��اره ،باي��د از نهاده��ا و كميتهها و
زيرمجموعههاي فدراسيون فوتبال هم حمايت كرد.
همه باي��د بدانيم با هرج و م��رج و بيقانوني ره بجاي��ي نخواهيم برد و
بايد احكام صادره از س��وي كميته انضباطي اخالق و استيناف تمكين
كنيم .اگر ب��راي  7دقيقه تاخير در برگزاري يك مس��ابقه آس��مان را
به ريس��مان ميبافيم و براي پخش تلويزيوني هياه��و ميكنيم ،چرا
در مقابل فحاش��يها ،پرده دريها و هتاكيها «كك» مان نميگزد و
چشمانمان را به اين بياخالقيها ميبنديم؟
تاسفآور است ،زماني كه آرايي بر عليه تيمهاي پرسپوليس و استقالل
و تراكتورسازي كه هواداران كثيري هم دارند ،صادر ميشود ،جمعي
از مس��ئوالن و دستاندركاران اعم از سياس��ي و ورزشي راه ميافتند
ت��ا اين آرا را لغو و جرائم را كاهش دهند .حتي ديده ش��ده كه اين گروه

به عنوان كاپيتان تيمش��ان برخ��وردي اصولي داش��تند و به او تلنگر
ميزدند ،در ش��هرآورد ش��اهد واكنشهاي تند و هم��راه با عصبيت و
پرخاش��گري او نميش��ديم .بعد از اين واقعه تلخ هم عكسالعملي از
س��وي مديران باشگاه پرس��پوليس نديديم .حتي در برخورد طارمي
و محسن مسلمان در پايان ديدار ش��هرآورد هم باشگاه واكنش نشان
نداد و كميته انضباطي مجبور به صدور رأي ش��د! در سالهاي گذشته
هم پيام صادقيان و سوشا مكاني در پرسپوليس بداخالقي و ناهنجاري
را به اوج خود رس��اندند و جاس��م كرار هم در چند مرحله در استقالل
در مقابل ديدگان هم��ه به پرويز مظلومي و قلعهنوعي تاخت و مديران
باشگاه استقالل را به ُسخره گرفت.
اين مصلحتانديش��يها و نادي��ده گرفتن ناهنجاريه��ا در ميادين
ورزش��ي بيانگر بيتوجهي به مباني اخالقي اس��ت و از كاس��تيهاي
فرهنگي حكايت دارد.
تمركز سرخابيها به جام باشگاههاي آسيا
دو تيم پايتخت بايد از امروز تمركز خود را به حضور در جام باشگاههاي
آسيا معطوف دارند و در اين رقابتها توان و ظرفيت بازيكنانشان را به
بوته آزمايش بگذارند .اس��تقالل كه از لحاظ روحي و رواني در شرايط
مطلوب��ي قرار دارد ،روز دوم اس��فند با االهلي امارات تقابلي س��خت و

جوانگرايي و تحول در س��اختار خود نياز دارند ،كميته داوران هم بايد
از اين تفكر تبعيت ك��رده و به جوانها ميدان بدهد .حاال كه كامرانيفر،
مظفريزاده ،تركي و مسعود مرادي به مرحله بازنشستگي رسيدهاند،
بايد فضا را براي ورود بنياديفر ،بيژن حيدري ،حميد حاج ملك ،سيد
مهدي س��يدعلي و ديگر جوانهاي با انگيزه در امر داوري مهيا كنيم تا
مانن��د عليرضا فغاني پلهه��اي ترقي را طي نموده و ب��ه مدارج جهاني
نزديك شوند ،چرا كه بزودي تورج حقوردي و شاهين حاجبابايي هم
به مرحله بازنشستگي رس��يده و بايد جاي خود را به جوانها بسپارند.
براي دسترس��ي به اين مقص��ود و كاهش تنش در ام��ر قضاوت بايد از
كميته داوران حمايت كنيم و فضا را براي ورود جوانها باز نمائيم.
به ق��ول عليرضا فغاني چنانچ��ه اين فضا ملتهب در فوتبال اس��تمرار
پي��دا كند و تهاجم بيوقفه ب��ه داوران معادالت را به ه��م بريزد ،ديگر
كس��ي انگيزهاي براي ورود به امر قضاوت پيدا نميكند و فغانيها هم
از پذيرش داوري در ش��هرآورد امتناع خواهند كرد .در اين شرايط آيا

در برههاي از زم��ان از نمايندگان مجلس ،اس��تانداريها و فرمانداريها
هم كمك گرفته تا بر فدراس��يون فوتبال و نهادهاي ذيربط فشار وارد
آوردند و ص��دور احكام را كم اثر نمايند! اين تفكر و اس��تفاده ابزاري از
نيروها،در واقع ترويج رويه غلط در فوتبال باش��گاهي اس��ت كه باعث
تضعيف نهادهاي قانوني ميشود.
انتظار ميرود دو تيم سرش��ناس باش��گاهي ايران كه همواره مدعي
اشاعه فرهنگ در ورزش كشور هستند ،در ميدان عمل حامی اين تفكر
باشند .دو هفته پيش و در يك مسابقه زنده تلويزيوني و در مقابل جمع
كثيري از تماشاگران حاضر در ورزشگاه آزادي ،سيدجالل حسيني به
دنبال يك خطاي بازيكن حريف چگونه برآش��فته شد و به داور تاخت.
او حتي فضا را آنچنان ملتهب نمود كه تماشاگران پرسپوليس را وادار
به فحاشي بر عليه داور مس��ابقه كرد .در اين راستا مسئوالن و مديران
باش��گاه فرهنگي ورزش��ي پرس��پوليس چه برخوردي با سيدجالل
حسيني داشتند .اگر در اين رخداد ،مسئوالن ذيربط با جالل حسيني

دش��وار خواهد داش��ت .رويارويي با تيم التعاون عربستان در عمان در
روز نهم اسفند بسيار سرنوشتس��از خواهد بود .اين دو تيم عربي طي
ماههاي گذش��ته به شكل عجيبي تقويت شده و براي پيكار با استقالل
به خوبي آماده و مهيا ش��دهاند .منصوريان بعد از پيكار با پرس��پوليس
و ذوبآهن براي ريكاوري و بازسازي نيروهايش فرصت كمي داشت.
انجام سه پيكار سخت طي  12روز ،يقيناً استقالليها را تحت فشار قرار
داده اس��ت .بايد ديد آبيپوشان براي اين دو ديدار دور رفت چه طرح و
برنامهاي دارند؟ آيا نيروهاي جوان و تركيب متحول شده استقالل در
تقابل با فوتبال تقويت ش��ده االهلي و التعاون به نتيجه شايسته دست
خواهد يافت ،يا كماكان بايد ش��اهد ثبت نتاي��ج دور از انتظار و ضعيف
نمايندگان ايران در جام باشگاههاي آسيا باشيم؟
پرسپوليس و تقابل با الهالل
سرخپوش��ان اگرچه صدرنش��ين ليگ برتر ايران هس��تند ،اما باخت
عجيب آنها به اس��تقالل ،بدجوري آنها در بحران روني قرار داده است.
تقابل حساس آنها با الهالل عربستان در گام اول در مسقط مركز عمان
حياتي و تعيينكننده خواهد بود.
بالفاصله پس از اين ديدار ش��اگردان برانكو عازم امارات خواهند شد تا
روز  10اسفند در مصافي ديگر با االهلي روبرو شوند.
همانطور كه در شمارههاي پيشين گفتيم فشردگي مسابقات داخلي
و تق��ارن آن با رقابتهاي جام باش��گاههاي آس��يا به ش��كلي عجيب
نمايندگان ايران را تحت فش��ار قرار داده اس��ت .شايد اين فشردگي و
خس��تگي بازيكنان كش��ورمان تأثير منفي بر عملكرد چهار نماينده
ايران گذاشته و موجب ثبت نتايج غيرمنتظره شود.
استقالل خوزستان و ذوبآهن حال و روز خوبي ندارند .پرسپوليس با
بحران دس��ت و پنجه نرم ميكند .تنها استقالل در ظاهر اوضاعي بهتر
از س��ه نماينده ديگر دارد .آنها هم به جهت بهره بردن از نيروي جواني
ش��ايد از كمي تجربه رنج ميبرند و بايد ديد اين بنزين س��بز در مواجه
با فوتبال تقويت ش��ده و تاكتيكي كش��ورهاي حوزه خليج فارس چه
نمايشي خواهد داشت؟
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